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Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2022, o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da FAFICH/UFMG reuniu-se em caráter ordinário, às 14 horas, na sala 2, da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, com a presença da Coordenadora do Programa, professora
Paula Guimarães Simões, do Subcoordenador, professor Daniel Reis Silva, das representantes docentes
professoras Ana Carolina Vimieiro e Angela Marques, dos representantes docentes professor Eduardo de
Jesus e professor Bruno Mar�ns, do representante discente Deivid Carlos de Oliveira e da secretária do
PPGCOM Elaine Marins. A reunião tratou da pauta a seguir. 1) Processo Sele�vo 2023: a coordenação
informou sobre o cronograma de avaliação dos planos de trabalho do mestrado e projetos de doutorado,
que deve ser divulgado em 23 de setembro. O cronograma de arguições (a se realizar entre 24 e 27 de
outubro) deve ser encaminhado até o dia 27 de setembro (para divulgação no dia posterior). O colegiado
indicou os seguintes membros para compor a Banca de Heteroiden�ficação (que deve ser realizada entre
os dias 23 e 25 de novembro): Ana Carolina Vimieiro, Fábia Lima, Maria Aparecida Moura, Washington
Oliveira, Pedro Paixão da Rocha (Titulares); Camilo Aggio, Aleone Rodrigues, Marcos Donize�, Felipe
Messias (suplentes). 2) Avaliação Quadrienal da CAPES: a coordenação historicizou o processo de
avaliação que culminou na manutenção da nota 6 para o PPGCOM/UFMG, informando sobre reuniões
realizadas com a Coordenação do PPGCOM/UFMG anterior (2020-2022), a Coordenação de Área e a Pró-
Reitoria de Pós-Graduação da UFMG acerca de um pedido de reconsideração de nossa avaliação,
par�cularmente, em relação ao item “Impacto social, econômico e cultural do Programa”. O colegiado
aprovou o esboço do pedido formulado pela coordenação anterior e a atual coordenação e endossado
também pela PRPG/UFMG. A coordenação informou, ainda, sobre a permanência da mesma ficha de
avaliação para o quadriênio 2021-2024, o que traz implicações para a nossa próxima avaliação e que
serão discu�das tanto pelo colegiado como pelo corpo docente de forma mais ampla (como a questão da
manutenção de periódico qualificado como instrumento definidor de programas de excelência, como
prevê a ficha atual). 3) Informes: a) Coordenação de área: a coordenação informou sobre a deliberação e
a decisão ocorridas em reunião do Conselho da Compós para indicar o Prof. Dr. Paulo Vaz (UFRJ) para a
coordenação de área, bem como a Profa. Dra. Mariângela Fujita (UNESP) e do Prof. Dr. Elieser Pires
(UNIRIO) para Coordenadora Adjunta dos Programas Acadêmicos e Coordenador dos Programas
Profissionais, respec�vamente. b) Reunião com a PRPG na FAFICH: a coordenação informou sobre a
reunião ocorrida no dia 16 de setembro com a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Prof. Isabela Pordeus, e o
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, Prof. Eduardo Neves, e a comunidade da pós-graduação da FAFICH.
A PRPG destacou a ó�ma avaliação da grande maioria dos cursos da UFMG na úl�ma avaliação
quadrienal da CAPES (dos 90 PPGs, 27 subiram de nota; 55 se man�veram; 8 diminuíram); evidenciou a
necessidade de se pensar em uma polí�ca de permanência para discentes da pós-graduação na UFMG,
apesar das limitações orçamentárias. c) TAC Carrefour: a coordenação trouxe informações sobre o TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) do Carrefour, que prevê 68 milhões de reais para concessão de
bolsas (sendo 30 milhões para mestrado e 10 milhões para doutorado). A UFMG e, de forma específica, o
PPGCOM, concorrerá a bolsas nesse edital. d) Auxílio discente: a chamada para solicitações de auxílio
discente para par�cipação em eventos ficará aberta entre 1 de outubro e 15 de dezembro de 2022, e o
pagamento será via reembolso a par�r da apresentação dos documentos. e) Comprovação de



proficiência em língua estrangeira 2022: está aberta a aba no moodle para envio das comprovações das
turmas de Mestrado 2022 e doutorado 2021 até o dia 25 de novembro, impreterivelmente. 4) Outros
Assuntos: a) Revista Disposi�va: o colegiado aprovou a minuta de ins�tucionalização da parceria entre o
PPGCOM/UFMG e o PPGCOM/PUC Minas para a edição da Revista Disposi�va, sugerindo uma reunião
entre as duas coordenações para discu�r termos específicos da parceria, que consolida interlocuções
existentes entre os dois programas. Além disso, o colegiado sugeriu que a indicação de docentes para
compor a equipe da revista, com redução de encargos, seja pautada na Câmara Departamental. b)
Comissão para reformulação do Relatório Discente: atendendo a solicitação do corpo discente, o
colegiado ins�tuiu uma comissão para discu�r o modelo de relatório discente, formada pelos professores
Daniel Reis e Eduardo de Jesus e pelo doutorado Antônio Fausto. c) Trancamento total: foram aprovados
os pedidos de trancamento total do semestre de Mayra Bernardes S. de Carvalho e Darllan da Cruz. d)
Estágio Docente: foram aprovados os seguintes planos de a�vidades extemporâneos: Estágio Docente I
(coorientação): Dalila Musa. Estágio Docente II (monitoria):  Luana Fonseca; Alexandre Gouveia; Luiz
Fernando Cou�nho. Foi aprovado o Relatório de Estágio Docente 2022-1 de Dalila Musa (coorientação,
Estágio Docente I). e) Relatório de encerramento da bolsa PNPD: o colegiado endossou o parecer
emi�do pelo professor Eduardo de Jesus, favorável à aprovação do relatório final de a�vidades do
bolsista Pedro Aspahan. f) Extensão de prazo de defesa: Tayrini Vaz (outubro/22); Isabela Furtado
(dezembro/22); Jessica Santos (novembro/22); Rafaela Lima (dezembro/22); André Quintão
(dezembro/22); Leonardo Moltalverne (outubro/22). g) Extensão de prazo de qualificação: Ana Paula
Gondim (novembro/22); Marina Soares (outubro/22); Nathália Vargens (outubro/22); Roberto Reis
(dezembro/22); Ousmane Sané (outubro/22); Flaviane Rodrigues (outubro/22); Cecília Souza
(novembro/22); Chloé Leurquin (dezembro/22); Sara Paloliello (outubro/22); Aline Margo�
(outubro/22); Carla Italiano (dezembro/22). A solicitação enviada por Leandro Lopes não foi apreciada
pois o prazo para a realização do exame de qualificação do doutorado da turma com entrada em 2020
ainda não se encerrou (termina em dezembro de 2022). h) Homologação das aprovações ad
referendum: foram aprovadas as seguintes bancas: qualificação de doutorado (Mariana Gonçalves;
Gracila Villaça); defesa de doutorado (Arthur Mesquita; Macros V. Meigre; Jane Mutsuque); qualificação
de mestrado (Daniel Bilac; Nivaldo Junior; Nayara Souza; Victor Góis; Natália Dias; Helvio Caldeira;
Yasmine Feital; Washington Oliveira); defesa de mestrado (Patricia Prates; Iara Evangelista; Pedro Rena;
Rafael Mello). i) Pedido de auxílio docente: foi aprovado o pedido dos professores André Brasil e César
Guimarães para publicação impressa de um livro com o memorial de Isael Maxakali (que teve sua
candidatura ao Notório Saber encaminhada por este Programa e reconhecida pelo Conselho de Ensino e
Pesquisa da UFMG, em 16 de dezembro de 2021), com a realização de um evento com o mestre e
docentes e discentes do PPGCOM/UFMG. Nada mais havendo a tratar, eu, Paula Guimarães Simões, lavrei
esta ata que será lida e, se aprovada, assinada por todas e todos presentes na reunião de 21/09/2022.

 

Membros presentes:

Coordenadora: Paula Guimarães Simões

Subcoordenador: Daniel Reis Silva

Profa. Ana Carolina Vimieiro

Profa. Ângela Marques

Prof. Eduardo Antônio de Jesus

Prof. Bruno Martins

Representante discente: Deivid Carlos de Oliveira

Secretária do PPGCOM: Elaine Martins



Documento assinado eletronicamente por Deivid Carlos de Oliveira, Usuário Externo, em
14/10/2022, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paula Guimaraes Simoes, Coordenador(a) de curso de
pós-graduação, em 16/10/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Angela Cris�na Salgueiro Marques, Professora do
Magistério Superior, em 17/10/2022, às 07:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Reis Silva, Subcoordenador(a), em 18/10/2022, às
17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Soares Costa Vimieiro, Professora do
Magistério Superior, em 19/10/2022, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Guimaraes Mar�ns, Professor do Magistério
Superior, em 21/10/2022, às 08:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antonio de Jesus, Professor Titular-Livre
Magistério Superior, em 24/10/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1833139 e
o código CRC 316464A8.

Referência: Processo nº 23072.212225/2022-82 SEI nº 1833139

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

